MĚSTYS DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva městyse
Drnholec
konaného dne 3. července 2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec
Zasedání řídil starosta městyse Drnholec – Jan Ivičič.
Starosta zahájil 20. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec v 18.00 hodin a přivítal všechny přítomné.
Konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce i způsobem
umožňujícím dálkový přístup dne 25. června 2014. Informace byla dále zveřejněna i způsobem v místě
obvyklým – v místním rozhlase.
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen a je uložen k nahlédnutí na úřadu městyse. Proti zápisu
nebyly vzneseny žádné námitky.
Dále konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva
a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je součástí zápisu ze zasedání.
Starosta seznámil s navrhovaným programem 20. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Drnholec
4. Rekonstrukce Kulturního domu v Drnholci
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Následně starosta vyzval zastupitele k dalším návrhům na doplnění programu jednání. Žádný další návrh nebyl
vznesen.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.20/1:
Zastupitelstvo schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Zahájení, schválení navrhnutého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Drnholec
4. Rekonstrukce Kulturního domu v Drnholci
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.20/1 bylo přijato.
Starosta dále pokračoval v projednávání bodu č.1.
Poté navrhl ověřovatele zápisu: pan Bejdák Karel, pan Bejdák Petr
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Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení 20/2:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec pana
Bejdáka Karla a pana Bejdáka Petra.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.20/2 bylo přijato.
Bod č. 2 programu jednání: Zpráva o činnosti rady
Paní RNDr. Jana Kalandrová přednesla zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od posledního
zasedání zastupitelstva.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
Starosta upřesnil informace týkající se zřízení jedné učebny mateřské školy – v současné době probíhají
stavební úpravy. Po jejich dokončení budou neprodleně činěny další administrativní kroky potřebné k zahájení
provozu. Vedení školy ve spolupráci s vedením městyse činí všechno proto, aby bylo možné zahájit provoz co
možná nejdříve.
Žádné další dotazy nebyly vzneseny.
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný další příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení 20/3:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 06.06.2014 do
03.07.2014 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.20/3 bylo přijato.
Bod č. 3 programu jednání: Stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Drnholec
na volební období 2014 -2018
Materiál k tomuto bodu jednání:
 návrh usnesení
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění, zastupitelstvo stanoví počet členů zastupitelstva
na
každé volební období. Podle § 68 v obci nad 500 do 3 000 obyvatel může mít zastupitelstvo 7 až 15 členů.
Zastupitelstvo v Drnholci je od roku 1994 patnáctičlenné a je volena pětičlenná rada. V případě, že by
zastupitelstvo
mělo méně než 15 členů, rada se nevolí (§99 odst.3 zákona o obcích).
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
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Ing. Kabrhelová Ivana navrhla, aby byl počet členů zastupitelstva na příští volební období stanoven na 9 členů.
Starosta dal hlasovat o navrženém usnesení:
Usnesení č. 20/4:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání stanovuje pro volební období 2014 – 2018 počet členů
Zastupitelstva městyse Drnholec na 9 členů.
Hlasování: Pro: 1
Proti: 12
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.20/4 nebylo přijato.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k projednávanému bodu žádné další návrhy ani příspěvky.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 20/5:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání stanovuje pro volební období 2014 – 2018 počet členů
Zastupitelstva městyse Drnholec na 15 členů.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 1
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.20/5 bylo přijato.

Bod č. 4 programu jednání: Rekonstrukce Kulturního domu v Drnholci
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Na renovaci a přestavbu kulturního byly zpracovány tři architektonické návrhy, se kterými byli zastupitelé
seznámeni. Jedná se o návrhy Ing. arch. Aleše Fialy, Ing. arch. Štěpána Děngeho a Ing. arch. Davida
Hoffmanna.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Ing. Kabrhelová Ivana vznesla dotaz, zda odhlasováním tohoto návrhu nebude budoucí zastupitelstvo zatíženo
akcí za 27 milionů.
Starosta vysvětlil, že bude zahájena pouze příprava na akci a zpracování projektová dokumentace.
Vypracování bude jistě trvat několik měsíců. Oslovíme Ing. arch. Fialu a žádostí o předložení cenové nabídky
za zpracování dokumentace. Realizace nebude zahájena v letošním roce. Pokusíme se také získat dotace, to ale
bez přípravy a projektu nelze.
V diskusi dále ing. Kabrhelová upozornila, že byl i nerealizovaný projekt na dům s pečovatelkou službou na
náměstí Svobody a vyjádřila obavy z další nerealizované akce a zbytečně zpracované dokumentace.
Starosta k tomu uvedl, že záměrem rekonstrukce kulturního domu se zastupitelé zabývají již delší dobu, k této
věci byly i pracovní schůzky a nikdy nebyla taková výhrada vznesena. Kulturní dům je ve špatném technickém
stavu a jeho celková rekonstrukce je nutná.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 20/6:
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Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje zahájení přípravy na akci „Renovace a přestavba
kulturního domu v Drnholci“ podle architektonické studie pana Ing. arch. Aleše Fialy.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 1
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.20/6 bylo přijato.

Bod č. 5 programu jednání – Různé
1. Starosta informoval o situaci ohledně provozu ordinace zubaře v Drnholci. Provoz měl být, podle příslibu
nájemce – společnost IVOCARE s.r.o. – obnoven od 1. července 2014. K tomu bohužel nedošlo. Podle sdělení
zástupce společnosti lékařka, která měla nastoupit, na poslední chvíli nástup bez vysvětlení odvolala. V současné
době je v ordinaci pouze sestra. Vedení městyse je v kontaktu s nájemcem a pokouší se řešit situaci i jiným
způsobem, nelze ovšem odhadnout kdy se podaří provoz ordinace obnovit.

Bod č. 6 programu jednání – Diskuse
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
1. Štyksová Ivana vznesla dotaz, zda by nebylo možné vybudovat chodník z ulice U Sýpky k mateřské škole.
starosta: Bohužel pozemky kolem objektu mateřské školy i pozemky pod zpevněnou komunikací od objektu
sýpky ke školce nejsou v majetku městyse a vybudování chodníku tedy není možné.

2. Seveldová Pavla vznesla dotaz ohledně výběrového řízení na veřejnou zakázku Založení a obnova biocenter a
prvků ÚSES

starosta: Informoval o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání
postupu zadavatel u této veřejné zakázky, kterým bylo zadávací řízení zrušeno. V současné době je
podána žádost na SFŽP o prodloužení termínu pro realizaci zakázky tak, aby bylo možné provést nové
výběrové řízení a výsadbu realizovat. O dalším postupu ve věci bude zastupitelstvo informováno.
Členové zastupitelstva neměli žádné příspěvky do diskuse.
Starosta dále vyzval přítomné občany.
Žádné další příspěvky do diskuse nebyly podány.
Bod č. 7 programu jednání:Závěr
Program 20. zasedání zastupitelstva byl vyčerpán.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:50.
Přílohy zápisu:
 prezenční listina
 přílohy k usnesením tak, jak je uvedeno v jednotlivých zněních usnesení
 podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání tak, jak jsou uvedeny v zápise
Zápis vyhotoven dne : 07.07.2014
Vyhotovila: Viceníková Lenka
Ivičič Jan – starosta městyse ………………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
Petr Bejdák ……………………………………………….
Karel Bejdák …………………………………………….
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